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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (astfel cum 
a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam din 1997), este necesar ca instituțiile și 
organismele comunitare să asigure luarea deciziilor în modul cel mai transparent posibil și cât 
mai aproape de cetățeni. Pentru a le oferi posibilitatea de a participa efectiv la procesul politic 
și de a trage la răspundere autoritățile publice, este necesar ca atât cetățenii, cât și organismele 
alese să dispună de un acces cât mai larg la documentele instituțiilor europene. 

Deși instituțiile europene au făcut progrese în ceea ce privește deschiderea și transparența, 
situația nu poate fi nici pe departe considerată perfectă, iar reformarea Regulamentului 
1049/2001 privind accesul public la documentele instituțiilor europene ar trebui socotită ca 
fiind un nou pas spre construirea unui mediu administrativ în care disponibilitatea și accesul 
liber la informații să fie o regulă mai degrabă decât o excepție.

Cu toate acestea, modificările propriu-zise pe care Comisia le-a adus regulamentului sunt 
dezamăgitoare, deoarece în mai multe cazuri propunerile Comisiei reprezintă mai degrabă un 
pas înapoi decât un pas îndrăzneț înainte, în sensul unui „efort către o mai mare transparență”. 
Raportorul dumneavoastră consideră că integrarea și consolidarea reală în regulament a 
jurisprudenței sporite și a altor texte relevante, cum ar fi Convenția de la Aarhus, ar fi trebuit 
să conducă deja la o abordare diferită a revizuirii.

Mai mult, raportorul dumneavoastră consideră că opțiunea Comisiei de a utiliza procedura de 
reformare pentru revizuire este regretabilă și, de asemenea, nu este în conformitate cu 
obiectivele Acordului interinstituțional privind procedura de reformare, care prevede 
utilizarea acesteia în condiții diferite decât cele de față. Deoarece procedura limitează a priori 
posibilitățile Parlamentului de aduce modificări propunerii doar la elementele care au fost 
modificate de către Comisie, folosirea sa ar trebui bine chibzuită. Neadecvarea procedurii de 
reformare la o revizuire complexă, în care modificarea unor elemente are implicații și asupra 
altor dispoziții ale texului, înseamnă, concret, că Parlamentul va trebui să facă uz în mod 
extensiv de derogarea prevăzută de în AII. 

Cel mai remarcabil pas înapoi îl reprezintă reformularea de către Comisie a definiției 
„documentului” (articolul 3), conceptul care stă chiar la baza regulamentului. Raportorul 
dumneavoastră este de părere că, în loc să se restrângă definiția, astfel cum propune de fapt 
Comisia, aceasta ar trebui să fie lărgită pentru a include orice conținut, indiferent de suportul 
acestuia sau de faza procesului de decizie, în legătură cu problemele care țin de sfera de 
responsabilitate a instituțiilor.

Comisia pentru petiții este cea care simte pulsul Uniunii în legătură cu neajunsurile și 
deficiențele în aplicarea legislației comunitare, a politicilor și a programelor, și constată în 
continuare că cetățenii sunt conștienți de acestea pentru că îi afectează în mod direct și pentru 
că au un interes direct în eliminarea cazurilor de încălcare a dreptului comunitar și/sau în 
solicitarea de reparare a prejudiciului.

Pentru cetățeni este de o importanță deosebită ca, de exemplu, în cazul procedurilor privind 
încălcarea dreptului comunitar, care sunt adesea rezultatul petițiilor înaintate de către cetățeni, 
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să fie acordat un acces nerestricționat la toate documentele în toate stadiile investigațiilor din 
cursul unor astfel de proceduri. Aceasta include documentele furnizate de statele membre.
Prin urmare, raportorul dumneavoastră subliniază că propunerea Comisiei de a acorda statelor 
membre dreptul de a refuza accesul la documente (articolul 5) în temeiul legislației proprii 
este contrar jurisprudenței Curții de Justiție Europene și nu este acceptabil. Nu ar trebui să se 
aplice alte excepții cu privire la drepturile de acces ale cetățenilor la documente în afara celor 
stabilite la articolul 4 („Excepții”). În privința articolului 9 („Documente sensibile”), este 
important ca instituțiile să stabilească o serie de norme comune de clasificare a acestui tip de 
documente, iar normele să fie făcute publice.

Raportorul dumneavoastră consideră, de asemenea, că ar fi indicată integrarea în regulament a 
sugestiei Ombudsmanului European ca acesta să acționeze ca un intermediar obiectiv în 
cazurile în care accesul la un document este total sau parțial restricționat de către o instituție, 
iar solicitantul pune la îndoială faptul că s-ar aduce atingere interesului lezat și/sau susține că 
un interes public superior justifică divulgarea conținutului. În astfel de cazuri, Ombudsmanul 
ar putea examina documentul, și-ar putea exprima o opinie independentă cu privire la lezarea 
interesului și/sau interesul public superior și – fără să dezvăluie conținutul documentului – să-
și prezinte avizul instituției și solicitantului. În cazul în care refuzul este menținut și după 
consultarea Ombudsmanului, solicitantul poate, dacă dorește acest lucru, să depună o cerere 
de confirmare.

Această procedură nu ar diminua în niciun fel drepturile solicitantului în temeiul 
regulamentului ci ar oferi ajutor practic și îndrumare instituției, care poate considera că este 
obligația sa conform legii să refuze accesul, sporind în același timp încrederea solicitantului în 
legătură cu faptul că, atunci când o cerere este respinsă, posibilitatea de a aduce atingere unui 
interes este reală, iar posibilitatea existenței unui interes public superior care justifică 
divulgarea a fost examinată în mod serios și obiectiv. Un alt avantaj pe care îl prezintă 
procedura este că, în cazurile de refuz din partea unor instituții diferite, acestea vor fi 
prezentate înaintate Ombudsmanului și vor fi tratate într-un mod coerent și echitabil.

Raportorul dumneavoastră este de părere că succesul Inițiativei europene în materie de 
transparență este greu de imaginat în cazul în care solicitanții nu pot putea găsi și dobândi 
ușor informațiile pe care le doresc. Ca atare, în contextul prezentului regulament, instituțiile ar 
trebui să garanteze furnizarea documentelor printr-o interfață comună pentru registrele lor de 
documente și ar trebui să înființeze un punct unic de acces.

Atunci când sunt furnizate în format electronic, documentele ar trebui să fie disponibile în 
formate conforme cu standardele deschise. Efortul pentru o mai mare transparență va eșua cu 
siguranță dacă cetățenii sunt obligați să utilizeze programe specifice care să fie compatibile cu 
mediul informatic al instituției. Raportorul dumneavoastră a depus amendamente (articolele 
10 și 11) incluzând un termen limită până la care instituțiile să garanteze că documentele sunt 
furnizate în formate conforme cu standardele deschise și că mediile IT ale instituțiilor nu 
constituie un obstacol în calea accesului public la documente. 

În vederea garantării controlului parlamentar, raportorul dumneavoastră subliniază că 
Parlamentul trebuie să dispună de un control adecvat asupra documentelor sensibile. 
Acordurile bilaterale cu țările terțe sau organizațiile internaționale nu ar trebui să împiedice 
Consiliul și Comisia să comunice informații Parlamentului. În acest context, este important să 
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se stabilească termene limită pentru adaptarea regulamentelor de procedură ale instituțiilor, iar 
Comisia să verifice conformitatea regulamentelor cu regulamentul revizuit. Mai mult, astfel 
cum a fost cazul prezentului regulament, ar trebui să se solicite Comisiei să prezinte un raport 
privind punerea în aplicare a regulamentului revizuit și să facă, acolo unde este cazul, 
recomandări pentru îmbunătățiri.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
consacră noțiunea de transparență în 
articolul 1 al doilea paragraf, în 
conformitate cu care tratatul marchează o 
nouă etapă în procesul de creare a unei 
uniuni din ce în ce mai strânse între 
popoarele Europei, în care deciziile sunt 
luate în modul cel mai transparent posibil 
și cât mai aproape posibil de cetățean.

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
consacră noțiunea de transparență în 
articolul 1 al doilea paragraf, în 
conformitate cu care tratatul marchează o 
nouă etapă în procesul de creare a unei 
uniuni din ce în ce mai strânse între 
popoarele Europei, în care deciziile sunt 
luate în modul cel mai transparent posibil 
și cât mai aproape posibil de cetățean. 
Acest fapt este reafirmat în articolul 42 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene și în Declarația nr. 17 
anexată Tratatului de la Maastricht, 
precum și în Declarația de la Laeken, 
care au făcut legătura între o mai mare 
transparență a procesului decizional și un 
acces mai bun al publicului la informații, 
după cum este prevăzut în articolul 225 
din Tratatul CE, care confirmă, la rândul 
săi, natura democratică a instituțiilor și 
încrederea publicului în administrație; Ar 
trebui mobilizate resursele adecvate 
pentru a pune în aplicare principiul 
deschiderii, ajungându-se astfel la o mai 
mare legitimitate, eficiență și 
responsabilitate față de cetățean, precum 
și la consolidarea principiilor democrației, 
și a respectării drepturilor fundamentale.

Justificare

Gestionarea informațiilor și a documentelor, administrarea dreptului de acces al publicului și 
comunicarea cu cetățenii sunt activități care presupun resurse importante. Punerea la 
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dispoziție a resurselor adecvate pentru atingerea acestor scopuri ar trebui considerată o 
investiție necesară pentru garantarea eficienței, a eficacității și a transparenței instituțiilor și 
organelor Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament urmărește: Prezentul regulament urmărește:
(a) definirea principiilor, a condițiilor și a 
limitelor, întemeiate pe rațiuni de interes 
public sau privat, care reglementează
dreptul de acces la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului și 
ale Comisiei (denumite în continuare 
„instituții”), prevăzut la articolul 255 din 
Tratatul CE pentru a oferi publicului  un 
acces cât mai larg la astfel de  documente;

(a) definirea principiilor, a condițiilor și a 
limitelor, întemeiate pe rațiuni de interes 
public sau privat, care reglementează
dreptul de acces la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului și 
ale Comisiei (denumite în continuare 
„instituții”), prevăzut la articolul 255 din 
Tratatul CE pentru a garanta că publicului 
i se acordă un acces cât mai larg la astfel 
de  documente;

(b) stabilirea regulilor care să garanteze o 
exercitare cât mai ușoară a acestui drept;

(b) stabilirea regulilor care să garanteze o 
exercitare cât mai ușoară a acestui drept;

(c) promovarea bunelor practici 
administrative privind accesul la 
documente.

(c) garantarea bunelor practici 
administrative privind accesul la 
documente.

Justificare

Instituțiile au obligația de a garanta deschiderea și transparența, precum și o bună practică 
administrativă.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
drept de acces la documentele instituțiilor, 
sub rezerva principiilor, condițiilor și 
limitelor definite de prezentul regulament.

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
drept de acces la documentele instituțiilor, 
sub rezerva principiilor, condițiilor și 
limitelor definite de prezentul regulament.

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deținute de o instituție, și 
anume  întocmite sau primite de către 
aceasta și aflate în posesia acesteia, privind 

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deținute de o instituție, și 
anume  întocmite sau primite de către 
aceasta și aflate în posesia acesteia, privind 
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un subiect referitor la politicile, activitățile 
și deciziile care țin de sfera de 
responsabilitate a instituției respective în 
toate domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

un subiect referitor la politicile, activitățile, 
investigațiile și deciziile care țin de sfera 
de responsabilitate și competență, directe 
și indirecte, a instituției respective în toate 
domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

(3) Fără a aduce atingere articolelor 4 și 9, 
documentele devin accesibile publicului fie 
printr-o cerere scrisă, fie direct, în formă 
electronică, sau prin intermediul unui 
registru. În special, documentele întocmite 
sau primite în cadrul unei proceduri 
legislative devin direct accesibile în 
conformitate cu articolul 12.

(3) Fără a aduce atingere articolelor 4 și 9, 
documentele devin accesibile publicului fie 
printr-o cerere scrisă, fie direct, în formă 
electronică, sau prin intermediul unui 
registru. În special, documentele întocmite 
sau primite în cadrul unei proceduri 
legislative devin direct accesibile în 
conformitate cu articolul 12. Diferitele 
forme de aplicare sunt identice pentru 
toate organismele care cad sub incidența 
acestui regulament și se traduc în mod 
corespunzător în toate limbile oficiale ale 
Uniunii Europene.

(4) Documentele sensibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 9 alineatul (1), sunt 
supuse unui regim special, în conformitate 
cu respectivul articol.

(4) Documentele sensibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 9 alineatul (1), sunt 
supuse unui regim special, în conformitate 
cu respectivul articol.

(5) Prezentul regulament nu se aplică 
documentelor înaintate instanțelor de către 
părți, altele decât instituțiile.

(5) Prezentul regulament nu se aplică 
documentelor înaintate instanțelor de către 
părți, altele decât instituțiile.

(6) Fără a aduce atingere drepturilor 
specifice de acces ale părților interesate, 
prevăzute de legislația comunitară, 
documentele care fac parte din dosarul 
administrativ al unei anchete sau al 
procedurilor care privesc un act cu caracter 
individual nu sunt accesibile publicului 
decât atunci când ancheta a fost încheiată 
sau actul a devenit definitiv. Documentele 
care conțin informații strânse sau obținute 
de la persoane fizice sau juridice de către o 
instituție în cadrul unor asemenea anchete 
nu sunt accesibile publicului.

(6) Fără a aduce atingere drepturilor 
specifice de acces ale părților interesate, 
prevăzute de legislația comunitară, 
documentele care fac parte din dosarul 
administrativ al unei anchete sau al 
procedurilor care privesc un act cu caracter 
individual nu sunt accesibile publicului 
decât atunci când ancheta a fost încheiată 
sau actul a devenit definitiv. Documentele 
care conțin informații strânse sau obținute 
de la persoane fizice sau juridice de către o 
instituție în cadrul unor asemenea anchete 
nu sunt accesibile publicului.

(7) Prezentul regulament nu aduce atingere 
dreptului de acces al publicului la 
documentele deținute de instituții, care 
decurge, eventual, din instrumentele de 
drept internațional sau din actele adoptate 
de instituții de punere în aplicare a acestor 
instrumente.

(7) Prezentul regulament nu aduce atingere 
dreptului de acces mai larg al publicului la 
documentele deținute de instituții, care 
decurge, eventual, din instrumentele de 
drept internațional sau din actele adoptate 
de instituții de punere în aplicare a acestor
instrumente.



AD\763379RO.doc 9/14 PE415.159v02-00

RO

Justificare

 În ceea ce privește drepturile de acces care decurg din instrumente ale dreptului 
internațional precum Convenția de la Aarhus și actele de punere în aplicare a acesteia, 
introducerea cuvântului „mai largă” la alineatul (7) nu presupune o modificare juridică, ci 
doar îmbunătățirea clarității textului.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mediul, precum zonele de reproducere a 
speciilor rare.

eliminat

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Accesul la următoarele documente  este 
refuzat în cazul în care divulgarea acestora
ar aduce o gravă atingere procesului 
decizional al instituțiilor:

(3) Accesul la următoarele documente  este 
refuzat în cazul în care divulgarea acestora
ar aduce o gravă atingere procesului 
decizional al instituțiilor:

(a) documente referitoare la o chestiune în 
care nu s-a luat încă o decizie;

(a) documente referitoare la o chestiune în 
care nu s-a luat încă o decizie și în care se 
respectă normele referitoare la 
transparență;

(b) documentele  conținând avize destinate 
uzului intern în cadrul deliberărilor și al 
consultărilor preliminare în cadrul 
instituțiilor în cauză, chiar și după luarea 
deciziei.

(b) documentele  conținând avize destinate 
uzului intern în cadrul deliberărilor și al 
consultărilor preliminare în cadrul 
instituțiilor în cauză, chiar și după luarea 
deciziei și într-un interval de timp 
rezonabil.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Documentele a căror divulgare ar 
reprezenta un risc pentru valorile legate 
de protecția mediului, cum ar fi ariile de 
reproducere a speciilor rare, nu vor fi 
divulgate decât în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 privind 
aplicarea, pentru instituțiile și 
organismele comunitare, a dispozițiilor 
Convenției de la Aarhus privind accesul 
la informație, participarea publicului la 
luarea deciziilor și accesul la justiție în 
domeniul mediului1.
______________________________
1 JO L 264, 25.9.2006, p. 13.

Justificare

Articolul 4a (nou) este introdus pentru a ține seama pe deplin de Convenția de la Aarhus și de 
principiile exprimate în hotărârea din cauza Turco (C-39/05 P și C-52/05).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia și Consiliul informează 
Parlamentul European cu privire la 
documentele sensibile în conformitate cu 
dispozițiile convenite între instituții.

(7) Comisia și Consiliul garantează 
controlul adecvat de către Parlamentul 
European cu privire la documentele 
sensibile în conformitate cu dispozițiile 
convenite între instituții, care urmează să 
fie date publicității.

Justificare

Recomandarea 3 din rezoluția Cashman stipulează că, în contextul controlului parlamentar, 
regulamentul ar trebui să garanteze efectuarea controlului corespunzător de către 
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Parlamentul European cu privire la documentele sensibile.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele se furnizează într-o 
versiune și o formă care există deja 
(inclusiv varianta electronică sau sub altă 
formă: scriere Braille, caractere mărite sau 
înregistrare pe bandă magnetică), ținând 
seama pe deplin de preferința 
solicitantului.

(3) Documentele se furnizează într-o 
versiune și o formă care există deja 
(inclusiv varianta electronică sau sub altă 
formă: scriere Braille, caractere mărite sau 
înregistrare pe bandă magnetică) și în una 
din limbile oficiale ale Uniunii Europene,
ținând seama pe deplin de preferința 
solicitantului. Accesul la documente nu 
este limitat de niciun program sau sistem 
de operare utilizat în mediul informatic 
din cadrul instituțiilor.

Justificare

Instituțiile ar trebui să profite de oportunitatea pe care o reprezintă revizuirea 
regulamentului pentru a introduce standarde deschise. Din principiile de bază ale 
regulamentului și temeiul său juridic decurge că accesul la documente nu ar trebui limitat de 
niciun program sau sistem de operare utilizat de o instituție. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Celelalte documente, în special 
documentele privind evoluția politicilor 
publice sau a strategiilor, devin, în 
măsura posibilului, direct accesibile în 
formă electronică  .

(2) În mod deosebit, documentele 
întocmite sau primite în cadrul 
procedurilor de adoptare a actelor 
comunitare legislative sau nelegislative cu 
aplicabilitate generală devin direct 
accesibile publicului, sub rezerva 
articolelor 4 și 9.



PE415.159v02-00 12/14 AD\763379RO.doc

RO

Justificare

 A se vedea justificarea de la amendamentul la articolul 12 alineatul (4). 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 12 alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare instituție definește în propriul 
regulament de procedură celelalte
documente care sunt direct accesibile 
publicului.

(4) Instituțiile stabilesc o interfață 
comună pentru registrele lor de
documente și asigură, în special, un punct 
unic de acces pentru accesarea directă a 
documentelor întocmite sau primite în 
cadrul procedurilor de adoptare a actelor 
legislative sau a actelor nelegislative cu 
aplicabilitate generală ale Uniunii 
Europene.

Justificare

  La articolul 12, alineatele (2) și (4) sunt modificate pentru a include recomandările 2 și 5 
din rezoluția Cashman în vederea îmbunătățirii standardelor actuale.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiativele prezentate Consiliului de 
către un stat membru în temeiul articolului 
67 alineatul (1) din Tratatul CE sau în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (2) 
din Tratatul UE;

(a) inițiativele prezentate Consiliului de 
către un stat membru în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (2) din Tratatul UE;

Justificare

Inițiativele prezentate de statele membre în temeiul articolului 67 alineatul (1) din Tratatul 
CE nu mai sunt posibile.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cel târziu până la…, Comisia publică 
un raport privind punerea în aplicare a 
principiilor prezentului regulament și face 
recomandări, inclusiv, dacă este cazul, 
propuneri de revizuire a prezentului 
regulament, care sunt necesare în urma 
modificării situației curente, și un 
program de acțiune conținând măsuri pe 
care instituțiile să le adopte.

Justificare

Așa cum s-a întâmplat în cazul prezentului regulament, ar trebui prezentat un raport privind 
punerea în aplicare a regulamentului și, acolo unde este cazul, ar trebui făcute propuneri de 
îmbunătățire. Eliminarea unei dispoziții reprezintă de facto un amendament la regulament. 
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